
 

 

 

 

 

   

III Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Wysoka 2019r. 

 

 

Cel przeglądu: 

1. Rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni; 

2. Promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturowego; 

3. Rozwijanie zdolności aktorskiej wśród dzieci i młodzieży; 

4. Konfrontacja szkolnych grup scenicznych; 

 

Termin: 

1. Wypełnianą kartę zgłoszenia należy odesłać do 15 kwietnia 2019r. na adres: oukwysoka@op.pl 

z dopiskiem „Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych”. 

2. Przegląd odbędzie się 26 kwietnia 2019r.w Klubie Rozrywki Pokusa godz. 10:00 

Warunki uczestnictwa: 

1. W przeglądzie może wziąć udział dowolna forma teatralna np. teatr ruchu, teatr cieni, teatr tańca, 

pantomima, teatr  lalkowy; 

2. Zgłoszony zespół może reprezentować publiczną lub niepubliczną placówkę oświatową jak i świetlice 

wiejskie działające na terenie gminy Wysoka 

3. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 20 min. 

4. Czas montażu scenicznego nie dłużej niż 15 min. 

5. Organizator nie przewiduje prób między spektaklami. 

6. Opiekunowie proszeni są o dostarczenie podkładów muzycznych (MP3,CD) na pół godziny przed 

rozpoczęciem imprezy. 

Uczestnicy: 

1. W przeglądzie mogą brać udział dzieci i młodzież  wszystkich szkół i przedszkoli oraz świetlic 

działających na terenie gminy Wysoka 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach: 

 

• Przedszkola (dzieci w wieku 5-6 lat) 

• Szkoła Podstawowa kl. I-III 

• Szkoła Podstawowa kl. IV-VI 

• Szkoła Podstawowa kl.VII -VIII ( w tym gimnazjum) 
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Organizator zapewnia:  

1. Scena 4x8m nagłośnienie i oświetlenie; 

2. Jury, które wyrazi swoje opinie o każdej prezentacji i wskaże kierunek rozwoju grupy teatralnej. 

3. Opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy dla swojej grupy, która reprezentuje daną instytucję. 

 

Uwagi: 

1. Regulamin i karta zgłoszenia znajduje się na stronie : ouk-wysoka.pl   w zakładce: Przegląd Teatrów 

Dziecięcych i Młodzieżowych 2018r/ 

2. Wszelkie Pytania należy Kierować do koordynatora przeglądu Pani Katarzyny Pyszki tel. 67/28-71-017 

3. Przegląd nie ma charakteru konkursu. Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

4. Uczestnicy przeglądu wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych oraz wykorzystanie ich 

wizerunku do promocji przeglądu. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu 

6. Organizator nie zapewnia transportu. 

                                                                                                             

 

 

                                                                    

 


